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PUZZELPAGINA

OPLOSSING PUZZELFOTO

Nieuwstraat vanaf hoek Voorstraat (Marcoweg) 6 december 1962 - Foto: C.J. Koornneef

Wie kan ons meer vertellen over de bovenstaande foto? Welke bekende inwoners van Spijkenisse waren dit? Wanneer of waar is deze foto gemaakt?
Wij zouden het op prijs stellen en reactie van u te mogen ontvangen.
Reacties aan: historisch.spijkenisse@hotmail.nl of naar het secretariaat
Hostapad 32 - 3202 RP Spijkenisse - telefoon 0181-640537 of 680962

Foto van de afbraak van de Nieuwstraat. Wat je ziet is de achterzijde van de
bakkerij van Rook Westdijk. Daarvoor stonden drie arbeidershuisjes. De deur
die je ziet is er later ingemaakt omdat daar schoenmaker Wim Warning zijn
schoenmakerij had. Momenteel is daar nu de winkel van Zeeman.
Rechts zie je het huis onder aan de Hekelingse Stoep van Piet Gardenier en
links daarvan het huis van Albinus van Bodegom van de betonfabriek. Op de
achtergrond de flats van de Eikenlaan en als je goed kijkt zie je helemaal
rechts het eerste huis van de Vermaatstraat.
Ingezonden door: Piet Kweekel

VOLKSCULTUUR

***
De foto uit 1965/66 is gemaakt vanaf de Voorstraat. Je ziet nu de Nieuwstraat. Links op de foto stond vroeger de boerderij van Kees van der Meer,
later de machinefabriek Marco van Job Neuteboom. De naam Marco is ontstaan door de eerste twee letters van Marie en Corrie samen te voegen. In de
drie huisjes woonden de families t.w.: mevrouw Van Hulst/Roest, Bertus Huisman, Wim van Bodegom, de sigarenmaker Joost van Kralingen en de schoenmaker Willem Warning en de bakkerij van Rook Westdijk en Dirk Sintemaartensdijk. Rechts beneden het kleine huisje waar Piet Gardenier woonde.
Ingezonden door: G.K. de Graaf

Waarvoor werd dit voorwerp gebruikt?
2
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OPLOSSING VOORWERPEN VOLKSCULTUUR

EENDENKOOIEN? Ook in Spijkenisse!
DE VERDWENEN VOGELKOOIEN (EENDENKOOIEN) IN SPIJKENISSE,
HEKELINGEN EN SIMONSHAVEN
Ingezonden door Ruud Dekker wonende te Heenvliet

Deze bijzondere voorwerpen zijn schooltassen. Dit soort “tassen” werden in
de 18e en 19e eeuw gebruikt om schoolspullen in te bewaren. De kistjes hingen aan de muur van het klaslokaal en zijn vaak ook alleen aan de voorkant
en zijkanten decoratief afgewerkt. Kinderen liepen er dus niet dagelijks mee
op straat. De blauwe schooltas werd in 2010 aangeboden aan het Streekmuseum Hoeksche Waard en dateert uit 1799.
Ploni van Genderen-Kweekel: De voorwerpen van de volkscultuur stellen
schooltassen voor. Destijds in de vorm van houten dozen.
De klassenfoto is genomen op het
schoolplein van de Openbare school
waar nu TexMex is. De schoolmeester
is de heer De Jager. Ik zie veel bekende gezichten. In de tweede rij, de
derde van links is Floor Bakker. Aan
de achtergrond zie je de huizen die
aan de Karel Doormanstraat staan en
daar woonden links Van Buuren en
rechts Van Genderen.
Klassenfoto van de Openbare Lagere school aan de Vredehofstraat.
Oplossing ingestuurd door Piet Kweekel

Ingezonden door Ploni van Genderen-Kweekel: Nieuwstraat. De puzzelfoto is
eind jaren vijftig of begin jaren 60 gemaakt op de Nieuwstraat, denk ik. We
kijken tegen het huis aan waar de familie Bertus Huisman woonde en later
had schoenmaker Warning nog een tijdje zijn werkplaats.
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In het verleden was het vangen van
wilde eenden met kooien een veel
voorkomend gebruik. De eenden die
werden gevangen waren bestemd
voor de consumptie. Het vangen van
eenden in kooien was en is nog steeds
een gebruik uit de lage landen en is al
meer dan 700 jaar bekend. De oudste
bekende archiefvermelding dateert uit 1318
van een eendenkooi die
in Vlaanderen was gelegen.

de Kooy, Kooiman en Vogelaar. Het
recht om een eendenkooi te beheren
was echter geen heerlijk recht en kon
daarom blijven voortbestaan tijdens
de Franse (Napoleontische) tijd. In de
latere jachtwetten is het recht om een
eendenkooi te beheren, blijven bestaan. Er moeten vroeger ongeveer
1000 vogelkooien in Nederland zijn geweest,
waarvan er nu nog 119
resteren. Ook op de eilanden Voorne-Putten en
Rozenburg waren verMeestal werd het recht
schillende vogelkooien in
om een eendenkooi te
gebruik. Echter deze zijn
beheren uitgegeven door
allemaal verdwenen. In
ambachtsheren en had
enkele gevallen herinnede eigenaar van de voren lokale benamingen
gelkooi het uitsluitende
nog aan de aanwezigheid
recht om daarmee vogels te vangen in
van zo’n kooi.
de directe omgeving. Het jagen op
vogels door anderen was niet toegeBij bestudering van de oude historistaan. Het vangen van eenden kon
sche kaarten waaronder “De Ring van
alleen plaatsvinden in een stille omge- Putten”, gemaakt omstreeks 1700,
ving zodat er ook een verbod was om zijn een aantal vogelkooien ingetelawaai te maken binnen een bepaalde kend en benoemd waarmee de locaafstand van de kooi. Degene die de
ties van deze kooien zijn te herleiden.
kooi beheerde was een kooiker. In
Ook op andere oude kaarten zijn nog
Nederland zijn verschillende uitdrukvogelkooien ingetekend. Rond Spijkekingen die afkomstig zijn uit het Kooi- nisse, Hekelingen en Simonshaven
kerbedrijf. Denk daarbij aan de uitmoeten er omstreeks 1690 meerdere
drukkingen “de pijp uitgaan, de nek
vogelkooien hebben gelegen. Al deze
omdraaien, een vreemde eend in de
vogelkooien zijn al lang verdwenen en
bijt en achter de schermen blijven”.
niets herinnerd meer aan hun beOngetwijfeld zullen er nog meer zijn.
staan. Er zijn ook geen lokale benaOok zijn er achternamen afkomstig uit mingen bekend die herinneren aan
het Kooibedrijf zoals de namen “Van
deze kooien.
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Wanneer zij zijn opgehouden te bestaan is ook niet bekend. In het
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg zijn echter stukken opgenomen die melding maken van vogelkooien zoals akten van verkoop,
openbare verkoop van hout afkomstig
van de vogelkooien en rekeningen van

ontvangst en uitgave wegens de vogelkooien. Voordat er verder wordt
ingegaan over de vogelkooien in de
omgeving van Spijkenisse, Hekelingen
en Simonshaven, eerst een omschrijving over de vogelkooi oftewel een
eendenkooi.

Wat is een eendenkooi en hoe werkt het?
De inrichting van de eendenkooi:
Om het waterwild te vangen is de kooi
rondom een waterplaats gesitueerd.
De (kooi) plas heeft meestal vier gebogen water uiteinden en heeft de
vorm overeenkomende met het karakteristieke rogge-ei-model. Om de
kooiplas en de vier gebogen uiteinde,
vangpijpen genaamd, staan rietschermen van ongeveer twee meter hoog.
De vangpijpen zijn afgedekt met netten en/of takken waarmee voorkomen
wordt dat de eenden weg kunnen vliegen. In de buitenbocht van de vangpijpen staan los van elkaar schuin geplaatste rietschermen. Deze zijn zo
neergezet dat ze voor de eenden van-

af de plas, een geheel lijken te zijn.
De kooiker kan er achter lopen zonden dat de eenden hem zien. Zelf kan
hij wel door de kijkgaatjes in de rietschermen kijken. In de plas zwemmen
een aantal tamme lokeenden die de
wilde eenden de plas inlokken. Voor
het vangen van de eenden heeft de
kooiker een hondje, het kooikerhondje. Het hondje komt vanachter de
rietschermen tevoorschijn en verdwijnt vervolgens weer achter het
volgende scherm. De eenden, die erg
nieuwsgierig zijn, volgen het hondje
en zwemmen de vangpijp in en zien
op een bepaald punt de plas niet
meer.

4
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De kooiker komt dan tevoorschijn en
jaagt de eenden verder de vangpijp
in. De eenden zien de vangpijp als
een ontsnappingsroute, maar komen
op het einde in een afsluitbaar deel.

Vroeger werden de gevangen eenden
vervolgens de nek omgedraaid en zo
gingen ze de pijp uit. Tegenwoordig
worden de vogels geringd en weer
vrijgelaten.

Links: het Kooikerhondje - rechts: Rietschermen en vangpijp

Kaart uit de Ring van Putten

Een vogelkooi die was gelegen in het polderdeel Hekelingen. In wat nu behoord tot de woonwijk Waterland in Spijkenisse, was ook een vogelkooi. De
kooi was gelegen in het polderdeel Hekelingen van de polder Braband, Hekelingen en Vriesland. De vogelkooi lag niet ver van de nu bestaande Schenkeldijk en de Gaddijk. De plaats van deze voormalige vogelkooi is totaal
20
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veranderd, parkeerplaatsen voor auto’s en gebouwen domineren nu het gebied. Volgens de kaart (gedateerd 1701) moet deze kooi vier vangarmen hebben gehad. Wanneer deze kooi is ontstaan en wanneer hij ophield te bestaan
is niet bekend. Er zijn geen overblijfselen en naamvernoemingen van deze
vogelkooi.

DE GRIENDEN VAN DE BEERENPLAAT

Fragment uit de kaart “De Ring van Putten” van 1701
waarop de vogelkooi is ingetekend.

6
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Fragment uit Google Earth met een weergave waar de vogelkooi was
gesitueerd.

Nog een kaartfragment maar nu van de “ Caerte Van Ouden ende NieuweUytslagh van Putten, (1580). Op de hoek van de dijk (Schenkeldijk en de
Gatdijk) is “ Thuys van Andries de Voogelaer ” aangegeven. Nu in gebruik
als wijkbeheer eenheid van Spijkenisse. Zou deze Voogelaer de kooiker zijn
geweest van de nabijgelegen vogelkooi?
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NOG EEN BIJZONDERE KAARTVERMELDING

Fragment uit “Paskaerte van het inkoomen van de Maes tot aen 't Eylandt
Roosenburgh als mede 't Inkoomen van 't Goereesche gat tot aen Oude
Hoornsluys “ ( 1728) . Op deze kaart wordt nabij Spijkenisse langs de Oude
Maas een naam vermeld met de tekst “de Vogelhuysen”. De locatie ligt globaal ter hoogte van de Allemanshaven aan de Korte Schenkeldijk. Of dit wat
te maken had met nabij gelegen eendenkooi of iets dergelijks is niet bekend.

DE MANNETJES OP DE KROM
“DE GEZUSTERS MOOLDIJK WAREN EEN BEGRIP IN SPIJKENISSE”
Lang voordat Spijkenisse
een groeistad werd, telde
Spijkenisse drie winkels
die manufacturen verkochten. Dat waren de
winkel van mevrouw
Stolk, beter bekend als
Dirkie van Vliet, de firma
van der Sluijs en de zaak
van de gezusters Mooldijk. Over de dames Mool-

dijk gaat dit verhaal.
Marie, ook bekend als
Mies begon in de dertiger
jaren haar winkeltje in de
voorkamer van haar ouderlijk huis. Ze was heel
handig met naald en
draad. Hoedjes, voor de
dames die ‘s zondags ter
kerke gingen, werden onder haar vingers ware
8
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pronkstukken. Ze naaide voor tal van
mensen (ver)maakte kinderkleding
en nog veel meer. Ondernemend was
ze, om als ongetrouwde dochter een
eigen winkeltje te beginnen. Ze verkocht naaibenodigdheden, hoeden,
huishoudelijk textiel en kinderkleding.
Haar veel jongere zus Nellie vond
haar werk als kleuterjuf niet mee leuk
en ging al gauw haar zuster helpen.
Smid Koos Engelen viel
voor de charme van
Nellie en trouwde haar.
Toen hij in 1938 de
smederij van zijn oom
Verlinde overnam, veranderde er veel. Niet
alleen Koos en Nellie
verhuisden, maar ook
de ongetrouwde zuster
Mies verhuisde mee
naar de Voorstraat 55.
Daar ontstond een
nieuwe winkel. Op ‘t
durp werd Koos, gekscherend de man met
twee vrouwen genoemd.
Groter assortiment. Vanuit deze
plek ging de winkel van de dames
Mooldijk groeien. Ook als gooide de
oorlog roet in het eten. De winkel
raakte leeg en om toch wat handel te
hebben werden er shampoo, eau de
cologne, tandpasta, poeders en nog
meer verkocht. Op een zondag, de
dames waren naar de kerk, kwamen
twee Duitsers de winkel binnen en
vroegen om shampoo. Smid Koos, die
de honneurs waar nam, gaf hen in
zijn onwetendheid een paar zakjes
mee. De volgende dag liepen verschil-

lende Duitsers met grijze koppen door
het dorp. Koos had hen per abuis aangezichtspoeder verkocht.
De bloei van het bedrijf van de gezusters Mooldijk kwam pas na de oorlog.
Eerst werd er nog dumpkleding verkocht, maar langzamerhand ging het
assortiment groeien. Marie (Mies) was
dé drijvende kracht. Zij kon als enthousiaste vakvrouw de klanten prima
adviseren. Nellie was
meer de stille kracht,
regelde meer de administratie. De collectie
stoffen groeide drastisch. Fluweel, zijde
katoen; het was er allemaal. Maar ook garnituren, babykleertjes,
luxe dameslingerie en
niet te vergeten korsetten en bustehouders, zoals de bh’s nog
werden genoemd. Voor
die tijd een schitterend
assortiment. Het verhaal gaat dat soms, als
de taille van een wat gevuldere dame
via het rijgkorset moest worden verbeterd, de sterke armen van smid
Koos er aan te pas moesten komen
om in het pashokje de veters fors aan
te trekken. Dat ging toen allemaal in
het “Spikkenis” van vroeger.
Mies (zij was van 1899) trok zich midden jaren zestig terug en Nellie in
1968. Nellie’s dochters Addie en Annemarie toonden geen belangstelling
voor de winkel en daardoor sloten
helaas de poorten van fameuze zaak
van de gezusters Mooldijk.

Geschreven door en gepubliceerd met toestemming van Daniël van Putten
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Interieur van de winkel - Foto’s: Addie de Vogel - Engelen

EXTRA INFORMATIE VAN ADDIE
ALS TOELICHTING OP HET VOORGAANDE, MAILDE MEVROUW
ADDIE DE VOGEL – ENGELEN HET VOLGENDE:
Mijn moeder Nellie werd kleuterjuf bij
Juffrouw Kolpa. Dit vond zij op een
gegeven moment niet meer leuk en
besloot toen haar zus Maria Mooldijk
in de winkel te gaan helpen.

Het pand waarin Marie en Nellie hun
winkel voortzette (1938) en waar Jacobus Engelen de smederij had, aan
de Voorstraat 61 (voorheen 55) is nu
in bezit van hun dochter Addie de Vogel-Engelen. Zij heeft ter nagedachteDe winkel van Marie Mooldijk was
nis en eerbetoon aan haar vader, het
toen nog gevestigd in de voorkamer
in 2010 geheel vernieuwde winkelvan het ouderlijk huis op de Voorpand, “de Smidse” genoemd. Het spestraat 40. In de daarop volgende jaciaal door een smid gemaakte uitren breidde Marie en Nellie hun collechangbord dat aan de nieuwe winkel
tie steeds meer uit.
hangt, geeft het originele logo van
In 1935 trouwde Nellie Mooldijk
smederij Verlinde-Engelen weer.
met Jacobus Engelen, de smid.
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JAARVERSLAG 2014
Stamppotavond Oud en Nieuw Spijkenisse: 31 januari
Tijdens de stamppotavond in het Atlas Hotel, werd op verzoek van de
Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse, een fotopresentatie samengesteld.
Excursie Geervliet: 1 februari
In het kader, leer uw buren kennen, was een bezoek aan het oude stadhuis in Geervliet gepland. Dwalend door dit bijzondere gebouw, leerden
wij de geschiedenis van het Heren van Putten kennen. Als dank aan Stichting
Oud Geervliet werd het boek Boekenberg geschonken.
Ledenvergadering 2 april: De ledenvergadering vond plaats in een
zaaltje in wijkcentrum Noord. De opkomst was boven verwachting. Na de
pauze was er een projectie over het bedrijfsleven van toen.
Gezamenlijk jaarlijks uitje: 9 augustus
Zevenentwintig leden en donateurs hebben genoten van het jaarlijkse
uitje naar het Streekmuseum Hoeksche Waard (boerderij en Hof van Assendelft). In het pas gerenoveerde museum was de tentoonstelling “VAN HERENBOER TOT ERREBAAIER” te zien. Na de picknick op het nabijgelegen terrein van de plaatselijke voetbalclub, werd in de middag een bezoek gebracht
aan het bezoekerscentrum Klein Profijt van het Zuid-Hollands Landschap.
Excursie Begraafplaats Vredenhof: 26 augustus
Exclusief voor de leden van de Vereniging Historisch Spijkenisse is een
rondleiding over de begraafplaats georganiseerd.
Open Monumentendag: 14 september
Thema “Op Reis”. De Vereniging Historisch Spijkenisse heeft een fietstocht uitgezet en enkele panelen vervaardigd voor de tentoonstelling in
het stadhuis. Deze tentoonstelling was een hele maand te zien en in het kader
van maand van de geschiedenis nog een maand in Bibliotheek Boekenberg.
De VHS heeft een fors aandeel gehad bij Filmzaal De Hoog.
Lezing: 8 oktober 2014
Aan de hand van oude en recente foto’s werd een “rondreis” gemaakt
over de eilanden. Heel veel plekken op Voorne-Putten hebben een historische
lading, terwijl bijna iedereen er argeloos langs rijdt of loopt, zonder te weten
wat daar vroeger is gebeurd of welk gebouw er heeft gestaan. Het was een
interactieve lezing en de gastspreker was drs. Arie van den Ban. De lezing
werd gehouden in het auditorium in Bibliotheek Boekenberg.
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Stadswandelingen in het kader van de Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE):
De BCE is op initiatief van de gemeente Spijkenisse. Sinds jaar en dag organiseert de vereniging (Werkgroep Stadswandelingen) rondleidingen voor scholen, voornamelijk door de oude straten van Spijkenisse. Hierbij wordt ook een
bezoekje gebracht aan museumgroentewinkel MAK.
De reguliere wandelingen op zondag, zijn door een tekort aan gidsen, niet
uitgevoerd.
De Ouwe Heul: Het verenigingsblad, met gevarieerde artikelen, kwam
ieder kwartaal uit. Het merendeel is door enkele leden van de vereniging
rondgebracht. De rest (± 10 stuks) is per post verstuurd.
Vergaderingen met de Werkgroep Stadswandelingen:
17 maart en 27 oktober
Reguliere vergaderingen:
In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur acht keer. Door diverse omstandigheden zijn er twee vergaderingen afgelast.

HOE GING DIT VROEGER?
IEDERE MAANDAG WASDAG!
Het wassen was vroeger een tijdrovende bezigheid, die soms enige dagen duurde. Het begon al op zondagavond met koken van water voor het
wasgoed. Dit gebeurde vaak een afgeschutte ruimte in een schuur of in
het achterhuis. De fornuispot, een
grote ijzeren pot met deksel waaronder gestookt werd. Later is de ijzeren
pot vervangen door een koperen binnenpot. Veel emmers koud water uit
de pomp werd vermengd met soda en
groene zeep werden voorts verwarmd, voordat de vuile witte was
kon worden toegevoegd. Het duurde
lang voordat de juiste temperatuur
bereikt was, dus meerdere keren
moest opnieuw hout in het fornuis

worden gedaan. Als dan het water
kookte, werd gestopt met stoken zodat de gehele nacht de was kon weken.
Waar werd de fornuispot nog meer
voor gebruikt? De fornuispot was
multifunctioneel, hij werd gebruikt
voor het koken van varkensvoer, dat
bestond uit aardappelen en soms na
het koken roggemeel. Het mengsel
bleef dan 12 tot 24 uur staan om te
broeien. En ook als de varkens op
stal gekookte koolrapen te eten kregen, bewees de fornuispot zijn goede
diensten. In november - de slachtmaand - werd de pot grondig schoongemaakt en gebruikt bij de bereiding
van bv bloedworst, leverworst en an12

Foto links: Fornuispot en foto rechts: Het washok met fornuispot, wastobbe en wasbord.
Foto rechts; Openluchtmuseum Arnhem

dere slachtproducten. Ook toen het
wecken zijn opgang deed, bleek de
fornuispot van pas te komen. De
weckflessen werden op een plank of
rooster gezet, waarna de ketel in de
fornuispot kwam te staan.
Maandag, wasdag! Maandagmorgen
was de huisvrouw al vroeg uit de veren om te beginnen met de was.
Doordat de hele nacht de was had
staan weken, was het water nog vrij
warm toen men aan het wassen
moest beginnen. Met een grote houten tang werd de was uit de ketel gehaald en de bonte was ging in hetzelfde water vervolgens in de week.

Met deze ouderwetse zeepklopper
maakt u vliegensvlug een sopje. Doet
u dit met de originele sunlightzeep
dan kunt u met het sopje niet alleen
afwassen of kleren wassen, maar u
kunt er ook de stoep of vloer mee
schrobben.
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